
                                       

                                        ADVERBIAL CLAUSES 

“TENSE UYUMU” 

1- İngilizce Gramer Sistemi‟nde “Tense Uyumu” oldukça önemlidir. Bu konu zaman 

zaman sınavlarda, özellikle gramer ve yarım cümle sorularında sorgulanmaktadır. 

Daha önce İngilizce’de iki Tense olduğunu görmüştük. Bunlar; 

– Present Tenses 

– Past Tenses 

idi. “Tense Uyumu” da bu iki başlığa dayanmaktadır. Buna göre özellikle Zaman Bağlaçları 

(Time 

Adverbials) ve Koşul Bağlaçlarının kullanıldığı cümlelerde “Tense Uyumu”na dikkat 

edilmesi gerekir. 

 

2- “Tense Uyumu” basit bir ifadeyle iki ayrı cümlede kullanılan Tense‟lerin Present 

veya Past olma durumlarına göre aynı olmasıdır. 

Yani, özellikle Zaman ve Koşul Bağlaçlarının kullanıldığı cümlelerde eğer YAN cümledeki 

“Tense” Present olan “Tense” lerden biri ise bu durumda TEMEL cümledeki “Tense” de 

Present olmalıdır. Benzer 

şekilde, eğer YAN cümledeki “Tense” Past olan “Tense” lerden biri ise bu durumda TEMEL 

cümledeki “Tense” 

de Past bir Tense olmalıdır. Bu, tamamen yapıların görünümleri ile ilgili bir 

değerlendirmedir. Anlam önemli 

değildir. 

3- Daha önce ele aldığımız tüm Tense‟leri ve diğer yapıları Present ve Past olmalarına 

göre şu şekilde 

değerlendirebiliriz: 

PRESENT TENSES  PAST TENSES 

The Simple Present Tense The Simple Past Tense 

The Present Progressive Tense The Past Progressive Tense 

The Present Perfect Tense The Past Perfect Tense 

The Present Perfect Progressive Tense The Past Perfect Progressive Tense 

will would 

4- Bu tabloya göre “Tense Uyumu”nu, ele aldığımız bazı bağlaçlara göre şu şekilde 

gösterebiliriz. 



 

 

5- Tabloda kullanılan Present ve Past sözcükleri spesifik olarak bir Tense‟i belirtmez. 

Sadece Tense‟in 

hangi gruptan seçilmesi gerektiğini belirtir. 

6- Bu tabloya bakarak, tüm Tense‟lerin YAN ve TEMEL cümlelerde rahatlıkla 

kullanılabileceğini düşünmeyin. Zaman Bağlaçları (Time Adverbials) ve Koşul 

Bağlaçları ile ilgili olarak Tense kullanımları konusunda bazı sınırlılıklar vardır. Bu 

yüzden bu ders notunun devamındaki kuralları soru çözümlerini ahat yapabilmeniz 

için öğrenmeniz önem arz etmektedir. 

  WHEN (..dığında) 

1- When bağlacı ile ifade edilen cümle geleceği gösteriyorsa yan cümlesinde Present 

Simple, ana cümlesinde ise Future Time‟ lardan biri kullanılır. 

  When + Simple.PRESENT, FUTURE TIME 

                Do /does ,   will+V1 or Will be Ving 

 

-When you wake up tomorrow,  I will be in Ankara. (….olduğunda,… olacak) 

-When you wake up, I will be having breakfast with Sandy. 

 2- Gelecekte bir eylem tamamlandıktan sonra diğer eylemin biraz geç olacağını 

belirtmek için bağlaçlı cümlede Present Perfect Tense kullanılır. 

    When + PRESENT PERFECT TENSE, FUTURE TIME 

                               Have/has V3   ,   will +V1 

 

-When I have finished studying, I will help you.  

-When my brother has finished his school, he will start working. 

                    (…..olduğunda, …….olacak) 
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3- İki eylem peş peşe gerçekleşiyor ya da rutin olaylardan, doğa kanunlarından, 

alışkanlıklardan söz ediliyorsa bağlaçlı cümlede ve ana cümlede Present Simple 

kullanılır. 

    When + Simple Present, Simple Present 

                    Do/does  ,  do/does 

 

-When you see your manager, please give him this note. 

-When you heat the water, it evaporates. 

- I immediately wash my face when I wake up. 

4- Geçmişte süreç içerisinde bir eylem gerçekleşiyorken aynı anda da başka anlık bir 

eylem gerçekleşiyorsa bağlaçlı cümlede Past Simple (daha kısa olan eylem), diğer 

cümlede ise Past Continuous Tense (daha uzun olan eylem) kullanılır. 

    When + SIMPLE PAST, PAST CONTINUOUS 

                   V2   ,    was/were Ving 

 

           -When my mother knocked the door, I was studying. 

           -My family was sleeping when the thief broke into house. 

                             (…..olduğunda, ……oluyordu) 

 

5- When bağlacının While bağlacının yerine kullanıldığı durumlar da vardır. …..oluyorken, 

……oldu anlamını verir. 

    When + PAST CONTINUOUS, SIMPLE PAST 

                     Was/were Ving  ,  V2 

 

 

           -When my father and mother were talking in the kitchen, they saw a mouse. 

 

6. When, geçmişte peş peşe gerçekleşmiş iki anlık eylemden bahsederken kullanılır. 

    When + SIMPLE PAST, SIMPLE PAST 

                     V2   ,   V2 

 



           - I fell in love when I first saw him. 

7. When, bağlacının After ve Before bağlacı gibi kullanımı da vardır. Eylemin oluş 

sırasına dikkat edilmesi gerekir. Önce gerçekleşen eylem Past Perfect Tense 

kullanımını gerektirir. 

   When +  SIMPLE PAST,  PAST PERFECT TENSE 

                       V2   ,   Had V3 

   When +  PAST PERFECT TENSE / SIMPLE PAST,  SIMPLE PAST 

                       Had V3 / V2   ,   V2 

 

               - When we arrived at the cinema, the film had finished. 

           - When he had spoken/spoke to the boss, he resigned. 

    WHENEVER / ANYTIME (.. ne zaman / her ne zaman) 

  Whenever/ Anytime +  SIMPLE PRESENT, SIMPLE PRESENT 

                                           Do/does   ,   do/does 

 

            - I try to help my grandmother with the housework whenever / anytime I visit her. 

    WHILE / AS / JUST AS (…iken) 

1. Gelecekte olacak bir eylemi veya olayı ifade etmek için bu bağlaçların bulunduğu 

cümleciklerde Present continuous; ana cümleye ise Future Time‟lardan biri kullanılır. 

     As 

     When + PRESENT CONTINUOUS,  FUTURE TIME 

     While            am/is/are Ving    ,    will+V1 

 

            - My father will read his newspaper as/when/while my mother is preparing the 

breakfast. 



2. Geçmişte anlık bir eylem gerçekleşiyorken aynı anda da süreç bildiren başka bir 

eylem gerçekleşiyorsa bağlaçlı cümlede Past Continuous (daha uzun olan eylem), diğer 

cümlede ise Simple Past Tense (daha kısa olan eylem) kullanılır. 

    While 

    As        + PAST CONTINUOUS, SIMPLE PAST 

    Just as           was/were Ving   ,    V2 

 

           - While / As / Just as my family was sleeping, the thief stole everything. 

 

3. Geçmişte aynı anda süreklilik gösteren iki eylemden bahsederken kullanılır. 

   While 

   Just as +  PAST CONTINUOUS, PAST CONTINUOUS  

   When            was/were Ving   ,          was/were Ving 

 

          -While my father was waiting and watching TV, my mother was preparing the meal. 

4. Geçmişte aynı anda peş peşe gerçekleşen anlık iki ardışık eylemden bahsederken 

kullanılır. 

  While 

  Just as  +  SIMPLE PAST,  SIMPLE  PAST 

  When              V2   ,   V2 

 

- As I entered my home, the electiriciy went off. 

- Just as Tim caought the ball, he fell down. 

       AFTER  (sonra) 

1.İki genel eylemden (örn, doğa kanunlarından) bahsederken kullanılır. 



   After + SIMPLE  PRESENT, SIMPLE  PRESENT 

                   Do/does    ,    do/does 

   

             -After it rains, the ground gets wet. 

             -After I eat something, I feel better (general action) 

2. After ile ifade edilen cümle geleceği gösteriyorsa After‟ın bulunduğu cümlese Simple 

Present; ana cümlede ise gelecek ifade eden Simple Future kullanılır yada bir eylem 

tamamlandıktan sonra diğer eylemin olacağını ifade etmek istiyorsak yan cümlede 

Present Perfect Tense kullanırız. 

   After + SIMPLE PRESENT, FUTURE SIMPLE 

                    Do/does , will + V1 

              + PRESENT PERFECT, FUTURE SIMPLE 

                     Have/has V3      ,     will+V1 

 

            - She will look for a job after she graduates. 

            - After he has finished his homework, he will go out. 

3. Past zamanda After yan cümlesine Past Perfect Tense ana cümlesine ise Simple Past 

Tense‟i alır. Yan cümledeki eylem tamamlandıktan sonra ana cümledeki eylemin 

olduğunu vurgulamak için kullanılır. Eylemin oluş sırasına özellikle dikkat edilmelidir. 

   After + PAST PERFECT, SIMPLE  PAST 

                       Had V3    ,     V2 

 

            -After the concert had finished, my friends came. 

4. Geçmişte ardışık iki anlık eylemlerden bahsederken When ve diğer bağlaçlar gibi 

After‟ın da kullanımı vardır. 

    After + SIMPLE  PAST, SIMPLE  PAST 



                      V2   ,   V2 

 

            -After my brother heard the scream from the attic, he rushed upstairs. 

 ONCE   ( When bağlacı ile aynı yapı özelliklerine sahiptir. ) 

                           (…. Dığında, Hele bi. ) 

            - Once my brother arrived, we started eating. 

            - Once you gain the ability of playing the guitar, you will earn more money. 

 

  BEFORE    (… önce ) 

1. Geniş zamanda genel eylemlerden bahsederken Before da kullanılır. 

   Before + SIMPLE  PRESENT, SIMPLE  PRESENT 

                       Do/does   ,    do/does 

 

            - Before my father comes home, he calls and asks if there is a need for the dinner. 

            - Before it becomes vapour, the water boils. 

2. Bir eylem olmadan önce gelecek zamanda bir eylemin olacağından bahsederken 

kullanılır. 

   Before + SIMPLE  PRESENT, FUTURE SIMPLE 

                    Do/does   ,    will +V1 

  - Before you ask her a date, you will have to book a restaurant. 

3. Geçmişte bir eylem olmadan öncesinde başka bir eylemin gerçekleştiğinden 

bahsederken Before‟u kullanırız. Eylemin oluş sırasına dikkat edilmesi gerekir. 

   Before + SIMPLE  PAST, PAST PERFECT 

                        V2   ,    had V3 

   



            - Before I arrived at the concert hall, it had finished. 

4. Geçmişte peş peşe gerçekleşmiş ardışık eylemlerden bahsederken de kullanılır. 

    Before + SIMPLE  PAST, SIMPLE  PAST 

                        V2   ,   V2 

  

           - Before he was elected, he used to be poor. 

           - Before the police came, the thief escaped / had escaped. 

 

BY THE TIME  (…kadar) 

1. By the time bağlacının Present Tense ve Future Simple Tense ile kullanımı yan 

cümledeki eylem olana kadar ana cümledeki eylemin olacağını gösterir. 

   By the time + S.PRESENT, FUTURE SIMPLE 

  

            - By the time my father retires, I will be thirty. 

            - By the time my father retires, I will have been in this course for 20 years. 

2. By the time Past zamanda geçen eylemler için kullanıldığında yan cümlede Simple 

Past; ana cümlede ise Past Perfect kullanılır. 

   By the time + S.PAST, PAST PERFECT 

 

           - By the time I finished my homework, my favourite programme had started. 

           - By the time doctors find a cure for cancer, many people had already died. 

AS SOON AS (yapar yapmaz) 

1. As soon as bağlacı cümleye yapar yapmaz anlamını katar. Aşağıda belirttiği tabloda  

genel bir durumu, rutin eylemi, değişmeyen kuralı ya da alışkanlıkları kastedebilir. 



As soon as  Simple Present, Simple Present 

                     Do/does       ,         do/does 

 

I immediately wash my face as soon as I wake up. 

2. Future timeda da kullanılabilir. Önemli olan diğer zaman bağlaçlarında olduğu gibi 

bağlacın yan cümleciğine Gelecek Zaman yapılı bir dil bilgisi kuralı koymamaktır. 

As soon as Simple Present, Future Simple 

                   Do/does          ,       Will/won‟t + V1 

As soon as I get home, I will call you back. 

3. As soon as bağlacı After bağlacı gibi kullanılabir. Bir eylem yapıldıktan sonra hemen 

diğeri yapılmış anlamı ifade edilir. Bu kullanım after bağlacının Past Perfect Tense ile 

kullanımıyla aynıdır diyebiliriz. 

   As soon as     Past Perfect          +              Simple Past 

                     had/hadn‟t V3          +              V2/didn‟t V1 

 

As soon as I had heard the bad news, I phoned my friend. 

4.Geçmişte art arda gerçekleşen eylemleri belirtmek için de bu bağlacın kullanımı 

mümkündür. 

   As soon as       Simple Past        +               Simple Past 

                         V2/didn‟t V1         +              V2/didn‟t V1 

 

UNTIL/TILL (…e kadar) 

Bir eylem olana kadar diğer - ana cümlede belirtilen eylemlerin olup olmayacağı 

durumu gözetilir. Until/Till bğlacının cümleler içerisinde kullanım durumları; 

a)  



Until + SIMPLE PRESENT, FUTURE SIMPLE 

                    Do/does , will + V1 

              + PRESENT PERFECT, FUTURE SIMPLE 

                     Have/has V3      ,     will+V1 

 

She will wait at home until I have finished my work. 

She will wait at home until her husband arrives. 

 

 

 

b)  

Until            Simple Past         +        Simple Past 

                  V2/didn‟t V1         +        V2/didn‟t V1 

                   Past Perfect           +       Simple Past 

             Had/hadn‟t V3            +        V2/didn‟t V1 

 

I didn’t interrupt him until/till he finished/had finished his homework. 

c)  

 Until       Simple Past            +                  Past Perfect 

                V2/didn‟t V1           +                had/hadn‟t V3          

 

Until I saw one in Australia, I had never seen a kangaroo in my life. 

 

SINCE / EVER SINCE 



Bağlaç olarak kullanılan since ve ever since yakın geçmiş ile di‟li geçmiş zamanda olan 

eylemleri birbirine bağlar. Zaman bağlaçları arasında tek tense uyumu istemeyen 

bağlaçtır. Since – den beri anlamına gelen kelimenin Present Perfect Simple vs 

Continous Tense‟teki kullanımını bir hatırlayalım; 

I have been making the same mistake since last week. 

“geçen haftadan beri aynı hayatı yapıp duruyorum” anlamında kullanılan bu cümlede 

geçmişten günümüze gelen bir durum bahsedilmektedir ve since ile eylemin başlangıcı 

verilir. Since „ in yan cümlesinde Simple Past Tense geçen tam bir cümle ile de aynı 

anlamı vermek mümkündür.  

I have been making the same mistake since I started rehersing my role last week. 

“Rolümü geçen hafta prove etmeye başladığımdan beri aynı hatayı yapıyorum.” 

Bu yapıya dikkat ediniz !!! ;  

 

 Present Perfect Simple/Continous          ever since/since           Simple Past 

Have/has V3 –have/has been Ving          ever since/since          V2/didn‟t V1 

 

Since she sat down to write this morning, she has written 5 pages. 

She has been writing ever since she realized her gift. 

Bu yapılara da dikkat ediniz; 

HARDLY, SCARCELY & NO SOONER 

1. Bu ifadelerin üçü de “…mesiyle …mesi bir oldu, tam …mıştım ki … oldu” anlamına gelir. 

Çoğunlukla past perfect tense ile kullanılırlar: 

… hardly... when/before... 

… scarcely ... when/before … 

…no sooner… than ... 

I had hardly/scarcely closed my eyes when the phone rang. (Gözlerimi kapatmamla telefonun çalması bir 

oldu./Tam gözlerimi kapatmıştım ki telefon çaldı.) 

She was hardly/scarcely inside the house before the kids started screaming. (Tam eve girmişti ki çocuklar 

çığlık atmaya başladı.) 



I had no sooner closed the door than somebody knocked. (Kapıyı tam kapatmıştım ki biri kapıyı çaldı.) 

We no sooner sat down in the train than I felt sick. (Trende tam oturmuştuk ki midem bulandı.) 

2. Resmî ya da edebî dilde devrik cümle yapısı da mümkündür: 

Hardly had I closed my eyes when I began to imagine fantastic shapes. (Gözlerimi kapatmamla tuhaf şekiller 

hayal etmeye başlamam bir oldu.) 

No sooner had she agreed to marry him than she started to have doubts. (Onunla evlenmeye karar vermesiyle 

kuşku duymaya başlaması bir oldu.) 

 


